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Cosmos Sendražice- FC Blešno 4:5 

2. 9. 2011 hriště Černožice 

Sestava: Novák Pavel- Krejcar Jakub, Moravec Jakub, Daněk Lukáš, Novák Vít, Hůlka Ondřej- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik. 

Asistent trenéra: Kůrka Radek 

 K utkání jsme nastoupili v sestavě 3x Krejcar a Moravec Jakub. Již ve 2. minutě měli všichni Krejcaři na kontě 
jednu střelu na bránu, bohužel bez gólového efektu. Soupeř postupně srovnal hru a v desáté minutě se ujal 
vedení 1:0. To nás nakoplo ještě více a ve dvacáté minutě jsme srovnali díky střele Krejcara Jakuba. Naneštěstí 
pro nás soupeř ihned z rozehry využil jediné chyby, jinak perfektně chytajícího brankáře a dostal se do vedení 
2:1. Tak skončil i poločas.   

Začátek druhého poločasu jsme nezachytili a obdrželi jsme branku na 3:1. Podařilo se nám zareagovat pomocí 
výstavní střely Kuby Krejcara a snížit na 3:2. V 10. minutě jsme si vzali oddechový čas, který jsme využili, když 
Kuba Krejcar dokončil svůj hattrick a srovnal na 3:3. Bohužel jsme opět nezachytili rozehru soupeře a inkasovali 
jsme branku na 4:3. Postupně jsme prostřídali hráče, kteří byli schopni udržet tento stav do závěrečné 
pětiminutovky. Pak nastoupil Kuba Krejcar, přidal další dvě branky a dokončil tak obrat v zápasu na 4:5 v náš 
prospěch. V poslední minutě zahrál hráč soupeře na půlce rukou, čímž překazil náš brejk. Rozhodčí však tohoto 
hráče ušetřil a udělil mu pouze žlutou kartu. Za zmínku ještě stojí, že během zápasu jsme nastřelili 4 tyče.  

kolo datum hřiště Soupeř výsledek strana 

1 18. 9. 2011 ZŠ Třebechovice Guru Company 10:2 3 

2 3. 9. 2011 ZŠ Třebechovice Mazaný Králíci  9:5 2 

3 2. 9. 2011 Černožice Cosmos Sendražice 5:4 1 

4 11. 9. 2011 ZŠ Třebechovice Džamil 8:4 2 

5 24. 9. 2011 Černožice Legie Jaroměř 7:5 3 

6 1.10 2011 ZŠ Třebechovice Černý Balet 10:5 4 

7 9. 10. 2011 ZŠ Štefánikova Vikings 7:4 5 

8 16. 10. 2011 ZŠ Třebechovice Veselá Šatna 6:2 5 

9 22. 10. 2011 ZŠ Plotiště FC Radiálka 15:2 6 

10 30. 10. 2011 ZŠ Třebechovice Futboleros 5:0 k.  

11 5. 11. 2011 Olympia RMT Argentinos Všestary 7:4 7 

12 13. 11. 2011 ZŠ Třebechovice FC Lejšovka 0:2 7 

13 ------- ZŠ Třebechovice Guru Company 5:0 k.  

14 ------- ZŠ Plotiště Mazaný Králíci  5:0 k.  

15 15. 4. 2012 ZŠ Třebechovice Cosmos Sendražice 7:4 8 

16 28. 4. 2012 Černožice Džamil 5:3 11 

17 5. 5. 2012 ZŠ Třebechovice Legie Jaroměř 5:5 10 

18 6. 5. 2012 ZŠ Jana Gočára Černý Balet 11:7 9 

19 21. 4. 2012 ZŠ Třebechovice Vikings 10:2 9 

20 19. 5. 2012 Olympia Veselá Šatna 3:5 11 

21 -------- ZŠ Třebechovice FC Radiálka 5:0 k.  

22 3. 6. 2012 ZŠ Třebechovice SG Dynamo 4:8 12 

23 10. 6. 2012 ZŠ Třebechovice RMT Argentinos Všestary 3:7 13 

24 16. 6. 2012 Černožice FC Lejšovka 1:5 13 
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Díky snaze všech hráčů se nám podařilo zvítězit v tomto zápase. 

FC Blešno - Mazaný Králíci 9:5 

 3.9. Zš Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Moravec Jakub- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš(C), Moravec Dominik, Novák Vít 

Asistenti Trenéra: Kůrka Radovan, Novák Pavel 

Fanoušci: 4 

Zápas jsme začali velmi dobře, když hned první střelou Tomáš Krejcar nasadil gólmanovi jesle, to znamenalo 
vedení 1:0. Dále jsme pokračovali v dobrém výkonu, když Dominik Moravec prolomil hegemonii Krejcarů ve 
statistikách a asistoval u druhé Tomášovi branky 2:0. Neustále jsme byli na polovině soupeře což vyústilo v přímý 
kop. K němu se postavil Kuba Krejcar a levou nohou k zadní tyči zvýšil na 3:0. Tomášova branka na 4:0 byla 
lahůdkou pro diváky, po přihrávce od Kuby Krejcara se řítil sám na brankáře z pravé strany, kterého obhodil šajtlí 
pravou nohou. Tato střela měla rychlost cca 10 metrů za hodinu. Na 5:0 zvyšoval Kuba Krejcar střelou z úhlu pod 
břevno. Dvě minuty  před koncem prvního poločasu jsme vytvořili chybu v naší rozehrávce a soupeř toho využil. 
Prostřelil našeho brankáře jeslemi a snížil tak na 5:1. 

 Začátek druhého poločasu nás nezastihl v optimální formě, což vyústilo ve snížení stavu od soupeř až na stav 
5:3. Po tomto góle se nechal vystřídat hlavní trenér, který se svěšenou hlavou opustil hřiště. Po vystřídání jsme 
se opět herně zvedli. Po akci bratří Krejcarů jsme Tomášem navýšili naše vedení na 6:3. Soupeř však s odpovědí 
dlouho nečekal a snížil na 6:4. Poté si však vzal slovo Tomáš a obnovil naše tříbrankové vedení 7:4. Branku na 
7:5 soupeři daroval jak na stříbrném podnose Vojta Hříbal, který odkopem od naší branky nalezl pouze soupeře a 
inkasoval. V závěru utkání jsme  navyšovali skóre pouze my. Nejprve po přihrávce od Tomáše nalezl skulinku u 
bližší tyče Honza, čímž zvýšil na 8:5. Pak se do statistik zapsal i druhý z bratří Moravců Jakub, když asistoval u 
poslední naší branky, kterou vsítil Honza a uzavřel tak skóre na 9:5. Pochvalu za tento zápas si jistě zaslouží oba 
asistenti trenéra, kteří mužstvo neustále povzbuzovali a motivovali ho tak k lepším výsledkům. 

 Kromě slabšího konce prvního poločasu a začátku druhého poločasu jsme odehráli utkání velmi dobře. Je vidět, 
že tým se pomalu, ale jistě sehrává. Doufejme, že v tomto trendu budeme pokračovat. Je důležitá pro to, aby se 
naše hra zlepšovala, nejenom účast na zápasech, ale i na trénincích. 

FC Blešno - Džamil 8:4 

  11.9. Zš Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Moravec Jakub- Krejcar Jan, Krejcar 
Tomáš(C), Moravec Dominik, Novák Vít 

Fanoušci: 2 

 Na tento zápas nedorazil ani jeden asistent našeho trenéra. Hlavní trenér se rozhodl jako první poslat na hřiště 
naše ,,béčko". Do prvních šancí se dostal soupeř, ale Vojta nás v bráně podržel dobrými zákroky. Do vedení jsme 
se dostali my, po vyhození od Vojty na Kubu M. , který míč posunul na Honzu a ten již nezaváhal 1:0. Další gól 
přidal po přihrávce od Kuby K. Tomáš a zvýšil na 2:0. Gól na 3:0 přidal po opakované střele z rohu Muflon. Ve 20. 
minutě Vojta pouze vyrazil střelu hostujícího hráče a s dorážkou již soupeř neměl problém 3:1. 2 minuty na to 
komentoval trenér výkon Tomáše slovy:,, Bomek to dneska nějak vlaží". Ten jako by ho slyšel, vybojoval míč od 
soupeře a chladnokrevně zakončil 4:1. Minutu před koncem poločasu vybojoval míč Kuba K. a poslal ho na 
Honzu. Poté tito dva hráči utíkali sami na brankáře stíháni dvěma obránci. Honza před vápnem přihrál Kubovi ten 
míč zasekl a poslal obránce hostí do brány a posléze tam poslal i míč 5:1. 

 Druhý poločas začal podle slov trenéra neuvěřitelnou akcí:  ,,Nejdřív jsem obešel všechny čtyři hráče soupeře, 
ale bylo mi to málo. Tak jsem je obešel ještě jednou, před brankářem jsem si míč zvednul a nůžkami ho poslal do 
šibenice". Realita ale byla taková, že brankář soupeře vyběhl z brány, odkopl míč přímo na nohu trenéra. Ten 
chtěl přihrát na Honzu, ale míč nakonec doputoval do prázdné brány 6:1. Soupeř v 8. minutě druhého poločasu 
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odpověděl krásným angličanem 6:2. Na tuto branku odpověděl Honza, když po přihrávce od Dominika prostřeli 
brankáře jeslemi 7:2. V 15. minutě druhého poločasu soupeř opět nádhernou střelou snížil na 7:3. Poté Tomáš 
zkompletoval svůj hattrick, když se po přihrávce od Honzy krásně uvolnil a střelou na zadní tyč zvýšil na 8:3. 
Soupeř stačil výsledek již jen zkorigovat 4 minuty před koncem na 4:8. 

 Trenér byl dnes rád, že i bez asistentů zápas po taktické stránce zvládnul.  

 FC Blešno-Guru company 10:2 

  18.9. Zš Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš,  Krejcar Jakub, Moravec Jakub- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš(C),  Moravec Dominik, Novák Vít 

Fanoušci: 2 

 Na tento zápas nedorazil ani jeden asistent našeho trenéra. Úvod zápasu nám vyšel perfektně, po přihrávce od 
Kuby Krejcara nás Dominik angličanem poslal do vedení 1:0. Dominik pokračoval ve svém skvělém výkonu nalezl 
Honzu a ten skóroval přes půlku hřiště do prázdné branky 2:0. Poté Honza nalezl před prázdnou brankou Kubu 
Moravce, který se nemýlil 3:0. Tento stav soupeři nevyhovoval a rozhodl se vyměnit brankáře. Ve 23.minutě 
udělal Dominik chybu a útočníci soupeře toho využili 3:1. V poslední minutě prvního poločasu Honza po přihrávce 
od Tomáše prostřelil brankáře jeslemi 4:1. 

   Druhý poločas všichni naši hráči pokračovali ve zodpovědném a skvělém výkonu. Kuba Moravec nejprve po 
nahrávce od Honzy do prázdné branky přidal gól na 5:1. Je zajímavostí, že brankář soupeře nás označoval za 
nazdárky, kteří neumí kopnout do míče, a to ještě kolikrát ještě bude muset lovit míč ze sítě. Šestý gól přidal po 
Honzově asistenci Tomáš 6:1. Za pět minut se situace opakovala a Tomáš tak zvýšil na 7:1. Poté se do statistik 
zapsal i kouč, když přihrál Honzovi, který tak dokončil svůj hattrick 8:1. V 18. minutě druhého poločasu přišla naše 
slabší chvilka, když se na Vojtu z úhlu řítil hostující útočník a prostřelil ho na bližší tyči 8:2. Na tento gól jsme 
zareagovali tím nejlepším způsobem. Tomáš nalezl před prázdnou brankou Honzu a ten se nemýlil 9:2. Pět minut 
před koncem kouč perfektním pressingem vybojoval na půlce na hostujícím brankářovi míč a už před ním zívala 
prázdná svatyně hostujícího tým. Kouč sice zachoval chladnou hlavu, ale trefil pouze tyč. Co se nepovedlo 
koučovi, napravil Kuba Krejcar, který si s prázdnou brankou poradil 10:2. Dvě minuty před koncem někteří hráči 
soupeře psychicky neunesli tento stav a začali slovně napadat rozhodčího výrazy, které nepatří snad ani mezi 
dlaždiče. 

Dnes všichni hráči podali zodpovědný výkon podpořený skvělým brankářem.   

 Legie Jaroměř - FC Blešno 5:7 

  24. 9. 2011Černožice 

Sestava: Novák Pavel - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Moravec Jakub- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš(C), Novák Vít 

Asistent trenéra: Kůrka Radovan  

Fanoušci: 2 

  

   Začátek tohoto zápasu se nám náramně podařil, když po přímém kopu Jakuba Krejcara vstřelil branku Krejcar 
Honza 0:1. Soupeři se však v 15 minutě podařilo vstřelit vyrovnávací branku po rohovém kopu, když jsme si 
nepohlídali domácího hráče 1:1. V 18 minutě Kuba Krejcar nádherně vystřelil z přímého kopu z poloviny hřiště a 
díky našim stínujícím hráčům míč skončil v brance 1:2. Za 2 minuty se soupeři podařilo srovnat, když si naši 
obránci špatně přebrali útočníky 2:2. Hned z rozehry přihrál Kuba Krejcar na Honzu a ten nás pravou nohou 
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poslal do vedení 2:3. Minutu před koncem jsme si nepohlídali hráče před naším gólmanem a ten si s nastalou 
situací poradil a srovnal na 3:3. První poločas tak skončil 3:3.                         

Druhý poločas pro nás nezačal příliš dobře. Domácí útočník si pohrál s celou naší obranou a patičkou nám ve 
3.minutě vstřelil gól 4:3. Na tento gól jsme reagovali kombinací bratří Krejcarů, když Honza přihrál Tomášovi a ten 
si posunul balón lehce doprava a přízemní střelou k levé tyči srovnal stav utkání na 4:4. V 5 minutě domácí 
obránce zaskluzoval Tomáše, rozhodčí neváhal ani vteřinu a pískl penaltu, kterou ale jeden z nejzkušenějších 
hráčů na hřišti (Jan Krejcar) poslal do pravé tyče. Tento stav se však nelíbil našemu trenérovi. Ten totiž po 
perfektní přihrávce od domácího útočníka poslal míč pravou nohou do prázdné brány a tak se stav změnil na 5:4. 
Tato branka s námi velmi otřásla. Tento stav vydržel do 18 minuty, kdy Kuba Moravec vyhrál souboj na naší 
polovině a poslal Honzu do brejku. Ten si se samostatným nájezdem poradil a poslal míč do pravé šibenice a tím 
srovnal stav na 5:5. Minutu poté Honza nalezl Kubu Krejcara a ten z úhlu na zadní tyč skóroval 5:6. Tento stav 
jsme se rozhodli ubránit do konce zápasu, což se nám povedlo. A dokonce minutu před koncem utkání Kuba 
Krejcar nalezl Tomáše před prázdnou bránou, ten se nemýlil 5:7. A tímto výsledkem i utkání skončilo. 

   Dnes jsme se utkali s jedním z nejkvalitnějších celků této soutěže. Také to bylo vidět na způsobu našeho 
bránění, kde dnes jistě všichni trenéři našli spoustu chyb. Nutno podotknout, že ani naše koncovka nebyla 100%.  

FC Blešno-Černý Balet 10:5 

 1. 10. 2011 Zš Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Hůlka Ondřej,  Krejcar Jakub, Moravec Jakub- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš(C), Novák Vít 

Fanoušci: 2 

 Tento zápas pro nás nezačal moc dobře. K prvním střelám v zápase jsme se sice dostali my, ale nedokázali 
jsme je přetavit v branky. Soupeř hned při jeho prvním útoku otevřel skóre zápasu, když hostující útočník obešel 
 dva naše obránce a po zemi k tyči zakončil 0:1. Po této brance jsme začali víc útočit a spalovali jsme jednu šanci 
za druhou. V této disciplíně exceloval především Honza. V 8. minutě jsme se konečně dočkali, když Kuba Krejcar 
po přihrávce od Honzy uklidil míč do branky 1:1. Dále jsme pokračovali ve spalování šancí po krásných akcích. V 
devatenácté minutě nalezl Honza před brankou hostujícího obránce a ten skluzem uklidil míč do vlastní branky 
2:1.  O minutu později  po výhozu od Vojty Tomáš postupoval s Honzou sám na branku. Tomáš nehamounil a 
přihrál Honzovi před prázdnou branku 3:1. Ve 22. minutě Honza vystihl rozehrávku hostí a na dvakrát překonal 
brankáře 4:1. Tak skončil i poločas. 

 Druhý poločas jsme začali mnohem lépe než ten první. Tomáš se rozhodl, že trochu pohne skórem. A taky se 
mu to povedlo hned dvakrát po každé po přihrávce od Kuby Krejcara. A tak byl stav v 31. minutě 6:1. Soupeři se 
podařilo snížit, když útočník soupeře obešel Ondru a v klidu prostřelil Vojtu 6:2. O dvě minuty později Honza 
rozehrával roh, nalezl volného Kubu Krejcara a ten se nemýlil 7:2. V klidu jsme kontrolovali zápas, když se Vojta 
rozhodl že si také vystřelí. Honza rozehrál přímý kop na Vojtu, ten trefil hostujícího obránce. Hostující hráči s 
ničím neotáleli a přes celé hřiště skórovali 7:3. Hned z rozehry Kuba Krejcar nalezl Honzu, který na bližší tyči 
prostřelil brankáře 8:3. Hosté za minutu kontrovali, když jsme nezakončili útoku a z rychlého brejku jsme 
inkasovali 8:4. Následoval nešťastný okamžik pro našeho kouče, který tečoval střelu hostujícího hráče za Vojtu 
do branky 8:5. To však kouče zdravě nahecovalo a po přihrávce od Kuby Krejcara  nechytatelnou dělovkou k tyči 
zvýšil na 9:5. Poslední branka padla po spolupráci Kubů, když Krejcar přihrál Moravcovi a ten prostřelil vše co mu 
stálo v cestě 10:5. 

Dnes  tým FCB nehrál na plný plyn, ale na vítězství to stačilo.  

Názor fanoušků na 1. poločas: Probíhal v duchu němého filmu.(prakticky nikdo nemluvil) 

Zajímavostí druhého poločasu je, že kouč si nejdříve na dost dlouho odskočil a poté, když se vrátil, odmítl střidat , 
protože musel vyprávět fanynkám story o pekáči buchet. Jeho první dotek s míčem skončil tak, že odkopem 
sestřelil kelímek s kávou a ta pokropila fanynky.  
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Vikings- FC Blešno 4:7 

 9.10.2011 Zš Štefánikova   Foto zde. 

Sestava: Novák Pavel-Daněk Lukáš, Havelka Milan,Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Moravec Jakub- Kotland Jan, 
Kotland Michael, Krejcar Jakub, Krejcar Jan, Moravec Dominik 

Trenér: Vít Novák 

Asistent trenéra: Carlos Puyol (Radovan Kůrka) 

Fanoušci:4 

 Na tento zápas jsme se dostavili zatím v nejvyšším počtu hráčů, proto se kouč vzdal funkce hráče a poprvé si 
celý zápas sám odkoučoval. Zápas  začal dle papírových předpokladů lépe pro nás. Po spolupráci bratří Krejcarů, 
kdy Honza nalezl Kubu jsme se ujali vedení 0:1. Soupeř však dobře zareagoval a již ve třetí minutě srovnal stav 
na 1:1. Hra dále plynula, my jsme promarnili pár dobrých příležitostí ujmout se vedení, soupeř však také nebyl 
bezzubý. To nám předvedl v 18.minutě, když si Honza Kotland neuhlídal svého hráče při rohovém kopu. Stav 
utkání se tak změnil na 2:1 ve prospěch domácích. Již o minutu později jsme odpověděli tím nejlepším způsobem 
opět po spolupráci bratří Krejcarů, když Honza nalezl tentokrát přihrávkou Tomáše 2:2. Tomáš byl při chuti a po 
přihrávce od bratra Kuby nás poslal do vedení 2:3.Ve 22.minutě však Pavel podcenil lehkou střelu soupeře a ten 
opět srovnal stav 3:3.  Tímto stavem skončil i poločas. 

O poločase měl kouč proslov o tom, jak by se naše hra měla zlepšit. 

 Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním strhnout vítězství na naší stranu. Bohužel již ve 4. minutě 
Honza Krejcar ztratil míč, soupeř šel do protiútoku a vyřešil ho dokonale 4:3. S tímto stavem jsme bojovali až do 
12. minuty. To totiž Honza Krejcar vybídl ke skórování Lukáše a ten se levou nohou nemýlil 4:4. Poté této nabídky 
využil i Honzův bratr Kuba, který nás tak poslal do vedení 4:5. A nejlepší tříminutovku v celém zápase dokončil 
autor dvou předchozích přihrávek, když po asistenci od Kuby Krejcara upravil skóre na 4:6. Tečku za tímto 
zápasem udělal Kuba, který dokončil svůj hattrick půl minuty před koncem zápasu, po přihrávce od Honzy 
Krejcara nedal brankářovi šanci přízemní střelou 4:7. 

V dnešním zápase jsme se dlouho nemohli dostat do tempa, protože jsme nevěděli jakým způsobem střídat. Pak 
se toho zhostil trenér, což velmi prospělo naší hře. Také bylo nádherně vidět, kdo se pravidelně účastní většiny 
zápasů a tréninků. 

Nakonec se ještě sluší poděkovat hlavně našim fanynkám, které nás i v tomto nevlídném počasí přijeli podpořit. A 
doufáme, že dnešní výkon byl tou nejlepší pozvánkou na příští zápas, který hrajeme v sobotu 15. 10. 2011 od 8 
hodin v Třebechovicích.  

FC Blešno - Veselá Šatna 6:2 

  18.9. Zš Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš,  Krejcar Jakub, Moravec Jakub- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš(C), Moravec Dominik, Novák Vít 

Fanoušci: 4 

Asistenti trenéra: Kůrka Radovan, Novák Pavel 

Omluven: Ondřej Hůlka 

 Dnešní zápas byl velmi ovlivněn špatnou manažerskou a trenérskou činností. A také na to měli vliv dva 
nejmenovaní hráči. Přišli jen dva hráči na střídání a hlavní trenér přijel až na druhý poločas. Zápas jsem začali v 
nemastném a neslaném stylu. Naštěstí soupeř byl první poločas naprosto neschopný pořádně zakončit jakoukoliv 
svojí akci. V 5. minutě jsme se konečeně dočkali, když Dominik vybojoval míč na hranici vápna a poslal jej na 
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Honzu, který se z otočky do prázdné brány nemýlil 1:0. V 11. minutě po krásné Tomášově akci skóroval opět, 
když míč poslal z první do prostřed brány po zemi 2:0. V průběhu první poločasu jsme vyprodukovali poměrně 
slušné množství pěkných akcí bohužel bez důležitého gólového koření. První poločas tak skončil stavem 2:0. 

 Druhý poločas jsme začali lepším stylem než ten první. Již ve třetí minutě nalez Tomáš bráchu Kubu a ten se 
nemýlil 3:0. V 6. minutě se konečně po několika promarněných šancích prosadil Dominik, který se snažil vrátit 
přihrávku Honzovi, ale místo toho nalezl hostujícího obránce, který si naštěstí pro nás míč poslal do vlastní 
branky 4:0. Dominik se střelecky probudil. To potvrdil i  ve 13. minutě, když po Honzově akci nedal brankářovi 
šanci, míč totiž poslal po zemi k tyči 5:0. Ve dvacáté minutě jsme si bohužel špatně pokryli nejlepšího hráče 
hostujícího týmu, který hlavně Vojtovi zkazil čisté konto 5:1. Tři minuty před koncem Honza vyhrál souboj na 
půlce, poslal přízemní centr na bratra Kubu, který neomylně trefil prázdnou branku 6:1. Minutu před koncem  jsme 
podruhé v zápase  polevili  během bránění, čehož soupeř využil a upravil konečný výsledek na 6:2. 

 Dnes celý tým podal velmi dobrý týmový výkon, poprvé jsme odpovědně  bránili. Dnes měl hodně smůly Lukáš, 
který by jistě dnes předhonil kouče v tabulce střelců. Výborný výkon podal brankář, jenž velmi dobře dirigoval 
obranu. 

FC Radiálka- FC Blešno 2:15 

 22. 10. 2011 ZŠ Plotiště 

Sestava: Novák Pavel - Daněk Lukáš, Hůlka Ondřej, Krejcar Jakub, Moravec Jakub - Hříbal Vojtěch, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik, Novák Vít 

Trenér: Novák Vít 

Asistent trenéra: Kůrka Radovan 

Fanoušci: 3 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili s výraznou změnou, Vojta šel do útoku. Také nám trenéři sehnali novou 
fanynku Eviku, která viděla nejvíce gólů v našem podání v této sezóně. První šanci v zápase měl Lukáš, bohužel 
ji neproměnil. Soupeř nás potrestal hned z jeho první šance.  Kuba M. si nešťastně trefil ruku, a soupeř se z 
přímého kopu ujal vedení 1:0. To s námi otřáslo, zareagovali jsme na to až  v 9. minutě, když hned ve svém 
prvním zápase v útoku Vojta skóroval po přihrávce od Honzy přízemní střelou k tyči 1:1. O čtyři minuty později 
nalezl Kuba bráchu Honzu před prázdnou brankou 1:2. V 17. minutě jsme přidali další dvě branky. Nejprve 
Tomáš přihrál bráchovi Kubovi 1:3. Poté Honza přihrál opět Vojtovi  a ten se nemýlil 1:4. Honza poté vybídl ke 
skórování Lukáše, který se tentokrát nemýlil a přidal naší další branku. 1:5. Ve 22. minutě nalezl Pavel, který se 
poprvé zapsal do statistik, dlouhým výhozem Honzu a ten završil poločasové skóre na 1:6. 

O poločase doběhl manažer pro kouče, který do té doby pracoval v autě (Toto pracovní nasazení by měl vidět 
jeho šéf, protože kouč pracuje i ve svém volném čase.) 

Druhý poločas jsme začali s velkým elánem, hned v 1. minutě Dominik nalezl Honzu, který jesličkami prostřelil 
brankáře 1:7. V následující minutě Honza přihrál Kubovi M., který šajtlí k tyči nekompromisní dělovkou nedal 
brankářovi šanci 1:8. Ve 4. minutě nalezl Tomáš přihrávkou Vojtu a ten dokončil svůj Hattrick 1:9. v tu chvíli 
všichni věděli, že s ním bude k nevydržení. Vojta však přidal po asistenci Kuby K. krásný gól, když se míč odrazil 
od hlavy brankáře do břevna a skončil v bráně 1:10. V 11. minutě nastoupil na hřiště již dlouho očekávaný trenér, 
který chtěl pohnout se svými čísly ve statistikách. To se mu povedlo, když po přihrávce od Kuby K. nedal 
brankářovi šanci nechytatelnou střelou 1:11. V 13. minutě sebral po přímém kopu soupeře Pavel míč ze země a 
poslal jej Honzovi, který úspěšně zakončil 1:12. Honza v následující minutě přihrál bráchovi Kubovi a ten opět 
navýšil skóre v náš prospěch 1:13. Následovala souhra dvou spolužáků ze střední školy. Vojta přihrál koučovi, 
který si dnes vzal formu sebou, tak neměl žádné problémy skórovat 1:14. V 19. minutě přišel další nádherný 
fotbalový moment. Kuba K. přihrál Dominikovi, ten s ničím neotálel a krásnou střelou do šibenice nadchl všechny 
přítomné a završil počet našich gólů na 15 1:15. Ve 22. minutě rozhodčí přísně posoudil souboj Ondry s 
útočníkem soupeře, který tak měl možnost přímého kopu. Do zdi se postavil kouč takovým způsobem, že bránil 
spíš rohový praporek. Hráč domácích vyslal přízemní střelu na bližší tyč, avšak Pavel jí čekal spíše na zadní, tak 
míč skončil v naší brance 2:15. Poté jsme mohli přidat ještě další branky, ale ani Lukáš ani Kuba K. a ani Honza 
branku nevstřelil a tak zápas skončil za stavu 2:15. 
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V dnešním zápase jsme zaspali pouze začátek. Postupně jsme se rozehráli k takovému výkonu, že si mohl dát 
branku každý kromě Pavla. Nyní nás čekají dva nejtěžší zápasy v sezóně, tak je dobře, že většina hráčů ví, jak se 
střílí branky.    

RMT Argentinos Všestary- FC Blešno 4:7 

   5. 11. 2011 Olympie HK 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Krejcar Jakub, Moravec Jakub, Novák Vít- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Moravec 
Dominik 

Asistenti trenéra: Kůrka Radovan, Novák Pavel 

Fanoušci:7 

Na tento zápas jsme dorazili pouze se dvěma hráči na střídání z důvodu nemoce a pracovního vytížení některých 
hráčů. Zato jsme však měli největší podporu fanoušků ze všech našich dosavadních zápasů. Do zápasu jsme 
vstoupili naprosto impozantně. Hned z první akce vystřelil po připhrávce Honzy Tomáš a jeho střela skončila v 
bráně 0:1. Minutu na to se role obrátily, když po Tomášově přihrávce Honza obešel brankáře domácích a chtěl 
přihrát zpět, jeho přihrávku si vša k domácí hráči srazili do vlastní brány 0:2. Poté domácím dorazili další hráči a 
na jejich hře se to projevilo. Začali nás přehrávat a především díky výbornému Vojtovi jsme stále vedli 0:2. V 
15.minutě šel Honza sám na branku domácích a byl faulován domácí hráč za tento zákrok uviděl červenou kartu 
a nás čekali dvě minuty přesilovky. S přesilovkou jsme však naložili velmi špatně. Tak se skóre měnilo až ve 
20.minutě, kdy kouč vybojoval míč na vápně domácích. Volného míče se zmocnil Honza obešel brankáře a 
chladnokrevně zakončil 0:3. Půl minuty před koncem poločasu jsme špatně rozehráli aut, čehož domácí využili a 
snížili na 1:3. 

Do druhého poločasu jsme sice vstoupili dobře, když po přihrávce Honzy skóroval Tomáš a bylo to 1:4. Poté však 
přišla na řadu nejhorší čtyřminutovka v dosavadní sezóně. Začalo to 5. minutou, když domácí zahrávali přímý 
kop. Střelou k tyči nedali Vojtovi šanci 2:4. V 8.minuttě nás přehráli pěknou kombinační akcí a bylo to 3:4. To 
ještě nebylo všechno. O minutu později hráč domácích obešel tři naše hráče a míč naservíroval před prázdnou 
branku spoluhráčovi. Ten neměl těžkou práci, srovnal na 4:4. Kouč po zápase poznamenal, že toto byl 
rozhodujícímoment zápasu, protože od této chvíle jsme prý zvýšili  obrátky. Po nadhérné akci, do které se 
zapojila celá naše čtveřice hráčů na hřišti, se po asistenci Tomáše skóroval kouč výstavní střelou do šibenice 4:5. 
Toto byl vítězný gól. Další branka byla našimi trenéry označena jako nejhezčí z celého utkání. Honza lobem 
rozehrál rohový kop na Tomáše, který nádhernou lobovanou střelou překonal brankáře domácích, čímž navýšil 
naše vedení na 4:6. Poslední branku do prázdné branky po přihrávce Kuby Moravce přidal Honza, který tak 
završil skóre na 4:7. 

Utkali jsme se s nejlepším soupeřem,který proti nám v podzimní části nastoupil. Bylo to znát na jejich výsledkách i 
předváděné hře. Nakonec jsme však tento zápas vyhráli a získali tím první místo po podzimní části sezóny. Na 
závěr nezbývá než poděkovat našim fanouškům a pozvat je na poslední zápas podzimní části, který sehrajeme 
12. listopadu od 9 hodin v Třebechovicích.          

FC Blešno- FC Lejšovka 0:2 

  13.11 2011 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš,  Krejcar Jakub, Moravec Jakub,Hůlka Ondřej- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš (C), Moravec Dominik, Novák Vít 

Fanoušci: 11 

Asistenti trenéra: Kůrka Radovan, Novák Pavel 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili s největší podporu fanoušků, bohužel jsme ji příliš nevyužili. K první šanci 
zápasu se sice propracoval Honza, brankář hostujícího týmu však jeho střelu bez problémů pokryl. Od této chvíle 
však převzal iniciativu tým Lejšovky v průběhu 1. poločasu si připravil několik nadějných příležitostí, avšak 
především díky výbornému výkonu Vojty a obětavosti našich obránců byl stav stále 0:0. Poslední šanci v prvním 
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poločase jsme měli opět my, ale bohužel jsme ji nebyli schopni proměnit. Jak by řekl Míra Bosák: ,,V prvním 
poločase se nestalo vlastně nic co by stálo za zmínku", a tak první poločas skončil výsledkem 0:0. 

Do druhého poločasu jsme šli snahou něco provést s nerozhodným výsledkem. To se nám bohužel povedlo. Byli 
jsme sice aktivnější, ale v 7. minutě se nám nepodařilo zakončit naši útočnou akci a soupeř z protiútoku na 
dvakrát překonal Vojtu 0:1. Soupeř po této brance změnil taktiku, začal hrát víc od zadu i tak jsme byli schopni si 
vytvořit dostatek šancí. Pět minut před koncem zápasu jsme si vzali Time-Out poslali na hřiště tu nejlepší 
sestavu, která opět po jedné z nezakončených útočných akcí inkasovala z protiútoku 0:2. Do konce zápasu se 
hrálo za stálé naší převahy, ale bohužel bez gólového efektu. 

Dnes jsme podali nejhorší útočný výkon v podzimní části sezóny, i když je fakt, že jsme hráli proti nejlepší obraně 
v soutěži. Paradoxně náš nejlepší výkon v obraně nestačil na vítězství v tomto zápase. Za dnešní zápas si 
zaslouží pochvalu asi jenom brankář. Aspoň máme během zimní přestávky nad čím přemýšlet.   

 FC Blešno-Cosmos Sendražice 7:4 

  15. 4. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch - Daněk Lukáš,  Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Hůlka Ondřej- 

Krejcar Jan, Krejcar Tomáš (C), Moravec Dominik, Novák Vít 

Fanoušci: 5 

Asistenti trenéra:Hříbalová Pavla, Novák Pavel 

 Dnes jsme konečně odehráli 1. jarní zápas. Premiéra čekala na Ondru Krejcara a Novou asistentku trenéra 
Pavlu. Kouč jako první poslal do zápasu Ondru Krejcara, Lukáše, Tomáše a Dominika. Tato čtyřka nezačala 
zápas špatně, ale bohužel hned při první akci došlo k nedorozumění mezi našimi obránci a útočník hostí 
postupoval sám na brankáře. Tuto šanci naplno využil a soupeř, tak vedl od 1. minuty 0:1. Na tuto branku jsme 
odpověděli až v páté minutě, kdy se po střele Dominika dostal k míči Tomáš a uklidil míč do branky 1:1. Celý 
první poločas byla naše hra velmi neurovnaná, soupeř se často dostával do šancí. Nás však držel perfektními 
zákroky Vojta. V 9. minutě se po přihrávce od Kuby opět prosadil Tomáš 2:1. Do konce poločasu jsme 
pokračovali v nemastném neslaném výkonu. A nevytěžovanějším hráčem byl Vojta. Zajímavostí snad byla jen 
žlutá karta pro brankáře hostí po faulu na Honzu. 

O poločase jsme vysvětlili, že takto hrát nemůžeme. Do druhého poločasu jsme poslali na hřiště od začátku 4 
Krejcary a vyplatilo se. Hned z první šance se měnilo skóre, když se míče dotkli všichni 4 naši hráči a Tomáš po 
přihrávce od honzy pak pohodlně skóroval do prázdné branky 3:1. Ve 3. minutě po krásných kolmých přihrávkách 
se míč dostal opět k Tomášovi, pro kterého při dnešní formě nebylo problém dostat míč na místo určení 4:1. V 
páté minutě soupeř zahrával přímý kop po faulu od Lukáše. Přímý kop letěl mimo branku bohužel však přímo do 
zad Kuby, od kterých se odrazil do brány 4:2. Ve 12. minutě však přišla další fotbalová lahůdka, kdy jsme z 
obránců soupeře udělali diváky. Po přihrávce od Kuby se do prázdné branky prosadil Honza 5:2. Poté se hra 
začala opět přelévat z jedné strany na druhou a nás stále držel svými zákroky především Vojta a párkrát se 
důležitými obrannými zákroky blýskli oba Ondrové. V 19. minutě však přišlo první varování od soupeře, že zápas 
ještě není vyhraný a po další naší obranné chybě, tak snížil na 5:2. Toto varování jsme očividně nevzali dost 
vážně a o minutu později to již bylo pouze o gól 5:4. V tu chvíli kouč zavelel, že na hřiště půjdou 4 Krejcaři. A ve 
22. minutě Ondra Krejcar nádherně uvolnil Honzu, který ve skluzu zakončil do brány 6:4. V poslední minutě 
Honza poslal na hřiště Dominika. Ondra Hůlka to komentoval slovy: " Na dvacet vteřin to nemá cenu". Dominik 
mu to krásně vyvrátil, když dlouhým pasem nalezl Tomáše, který provedl kličku brankářovi a přidal tak svůj pátý 
zářez na pažbě 7:5. 

Dnešní výkon nebyl ideální, ale musíme přihlédnout i k tomu, že to pro nás byl první jarní zápas. Za dnešní 
výsledek vděčíme především Vojtovi a Tomášovi. Poměrně dobrý výkon podal ještě Ondra Krejcar, ostatní hráči 
umí zahrát jistě i lépe.  
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Černý Balet - FC Blešno 7:11 

 6.5. 2012 Zš J. Gočára 

Sestava: Novák Pavel - Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Novák Vít - Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš 

Trenér: Novák Vít 

Asistenti trenéra: Hříbalová Pavla, Novák Pavel 

Fanoušci:2  

 V dnešním zápase si odbyl svou jarní premiéru v bráně Pavel a byla vítězná. Zápas jsme začali velmi dobře. 
Tomáš již ve 3. minutě vybídl přihrávkou Honzu, který houslemi prostřelil brankáře domácích 0:1. V 9. minutě 
Honza přihrál Kubovi, který obešel obránce domácích, pak přihrál před prázdnou bránu Honzovi a ten se nemýlil 
0:2. V 11. minutě se však poprvé dostali ke slovu domácí 1:2. Ve 14. minutě dokonce domácí srovnali stav na 
2:2. Tento stav se příliš nezamlouval Koučovi, tak vybojoval o tři minuty později míč přihrál jej Honzovi,který mu 
přihrávku vrátil před prázdnou bránu. Pro kouče již nebyl problém skórovat 2:3. V téže minutě přihrál Tomáš 
Honzovi, který obešel brankáře a střelou z úhlu poslal míč do prázdné brány 2:4. V 23. minutě Honza obdržel 
přihrávku od Kuby a s přehledem zakončil a završil tak poločasové skóre na 2:5. 

Již ve druhé minutě druhého poločasu se nám podařilo zvýšit na rozdíl čtyř gólů. Tomáš nalezl perfektní 
přihrávkou Kubu, který se bez problémů zapsal do střelecké listiny 2:6. V 32. minutě po jedné z chyb naší obrany 
soupeř snížil na 3:6. O dvě minuty později bylo ještě hůře, soupeř opět využil naši rozhárané obrany a bylo to 4:6. 
Naštěstí ve 40. minutě nalezl Kuba Tomáše, který jeho nabídku neodmítl 4:7. V tuto chvíli si vzal soupeř 
oddechový čas a vyměnil brankáře. Tato výměna mu pomohla a po chybě Honzy snížil na 5:7. O minutu později 
domácí zakončili kombinaci do prázdné branky a bylo to 6:7. V tento moment jsme si vzali oddechový čas my. 
Soupeř toho využil a poslal do branky původního brankáře. Time pomohl tentokrát nám, Honza se po Kubově 
přihrávce dostal do stejné situace jako v první poločase. Po kličce brankářovi se opět dostal až k rohovému 
praporku a opět zakončoval do prázdné brány 6:8. O tři minuty později Tomáš na vápně přihrál Honzovi, který již 
po několikáté mohl vrátit přihrávku Tomášovi, ale vzal odpovědnost na sebe a přesně zakončil 6:9. Ve 47. minutě 
se dostali naposledy ke slovu domácí a snížili na 7:9. Konec zápasu se odehrál v Tomášově režii. Nejprve po 
Kubově přihrávce dostál své přezdívky "Bomek", když nechytatelnou bombou trefil tyč a od té se odrazil míč do 
branky 7:10. V poslední minutě zápasu si ještě vybojoval míč na soupeři a střelou z půlky hřiště do prázdné 
branky zkompletoval svůj hattrick 7:11.    

Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání jara, co se týče útočné fáze. Naše obrana spíše připomíná obranu 
našeho národního hokejového týmu na MS ve Finsku a Švédsku než nějaký spolehlivý celek, budeme to muset 
ještě natrénovat.  Především nám vázne stále komunikace na hřišti. Honza dal sice 6 branek, což je nový klubový 
rekord, ale na obranné fázi bude muset také zapracovat. Nyní máme o víkendu volno, takže máme dost času se 
po taktické stránce připravit na rozhodující zápasy sezóny.     

 FC Blešno - Vikings 10:2 

 21. 4. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, Hůlka Ondřej, 
Moravec Dominik 

Asistenti trenéra: Pavla Hříbalová, Pavel Novák 

Fanoušci: 4 

Dnešní zápas jsme předehrávali, z důvodu pražského maratonu. Na dnešní utkání se nedostavil kouč, tak jsme 
hráli se 3 hráči na střídání. Soupeř hrál první poločas 3+1. Na hřiště jsme tedy od začátku neposlali to nejlepší, co 
máme, ale dali jsme přednost kombinované sestavě. Ta se však neprosadila. V 5.minutě jsme se konečně 
radovali Honza přihrál Kubovi, který se nemýlil 1:0. V 10. minutě nalezl Tomáš Lukáše, který konečně protrhl svou 
střeleckou smůlu a vstřelil svůj první jarní gól 2:0. V 15. minutě po přihrávce od Honzy se prosadil i Dominik 3:0. 
Minutu na to vstřelil Lukáš svůj nejhezčí gól v této sezóně, když po přihrávce od Kuby vymetl šibenici 4:0. 
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Neuběhla ani minuta a naši fanoušci měli ruce nad hlavou již po páté. Ondra Krejcar přihrál Kubovi a ten přízemní 
střelou skóroval 5:0. V 19. minutě se po Tomášově přihrávce prosadil do prázdné branky i Honza 6:0. V poslední 
minutě 1. poločasu přišla nejpohlednější akce zápasu. Kuba přihrál Honzovi, který přeloboval brankáře hostí a na 
brankové čáře posunul míč do sítě Dominik 7:0. 

I přesto, že to byl jeden z mála poločasů, který jsme byli schopni uhrát vzadu na nulu, tak se na naši hru nedalo 
příliš dívat. Většinou jsme byli bez nápadu a hlavně bez pohybu. 

Do druhého poločasu vstupoval soupeř již v rozestavení 4+1. Hra se tím pádem trochu vyrovnala. První branka 
padla až v 9. minutě, kdy Honza nalezl na brankové čáře připraveného Lukáše, který vstřelil svůj první hattrick v 
dresu FCB 8:0. Soupeř však na tuto změnu skóre zvládl zareagovat, tak že hned z rozehry nám vstřelil svůj první 
gól v zápase 8:1. O čtyři minuty později se dokonce po střele stejného střelce pohnulo skóre na straně soupeře již 
podruhé 8:2. Ve 22. minutě jsme se konečně prosadili také my, konkrétně Dominik. Ten po několika zmařených 
šancích konečně trefil branku ve správném místě a upravil tak na 9:2. V předposlední minutě zápasu přihrál 
Tomáš Ondrovi Krejcarovi, který si připravil míč ke střele. Jeho střelu však stihl při cestě do branky tečovat Ondra 
Hůlka a připsal si tak první zásah v této sezóně 10:2. Do konce utkání ještě nějaké šance byli, ale všechny 
zůstaly nevyužity. 

Zápas skončil sice pěkným výsledkem v náš prospěch, nenabízeli jsme však žádnou fotbalovou poezii. 
Vyhráváme poměrně přesvědčivými výsledky, ale naše hra a ani průběhy zápasů tomu neodpovídají. Měli 
bychom do hry opět zapojit naši snahu a nadšení z podzimní části, nikdo se sám neporazí. Doufám, že již příští 
zápas se 4. týmem tabulky to již bude znát. 

P.S. : Od 10 hodin jsme se zúčastnili akce Čištění řeky Orlice 2012. Za náš tým se zúčastnili:  Daněk Lukáš, 
Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Krejcar Tomáš, Novák Vít. 

Na této akci byl nejúspěšnější Lukáš, který si nalezl dokonce svou vlastní popelnici :-).  

FC Blešno - Legie Jaroměř 5:5 

5. 5. 2012 Zš Třebechovice 

 Sestava: Kůrka - Krejcar Jakub, Daněk, Krejcar Ondřej, Hůlka - Krejcar Jan, Moravec Dominik, Novák Vít, 
Krejcar Tomáš 

Trenér: Vít Novák 

Asistent trenéra: Pavla Hříbalová 

Fanoušci:4 

 Dnešní zápas jsme začali s velikým překvapením pro soupeře. V bráně si odbyl svou premiéru Ráďa Kůrka a 
nezachytal vůbec špatně. Zápas začal opatrným oťukováním obou soupeřů, první střelu jsme měli sice my, ale 
soupeř se v 1. poločase dostával do šancí především díky nesehranosti naší obrany s naším brankářem. Již ve 3. 
minutě si navíc vykoledoval Ondra Krejcar za svůj zákrok žlutou kartu. V 7. minutě Honza rozehrál přímý kop 
přesně na neobsazeného Kubu, který neměl problém zavěsit 1:0. O čtyři minuty později však nastal zmatek v 
naší obraně, čehož soupeř využil a srovnal tak na 1:1. Ve 23. minutě se k míči dostal po přihrávce od Tomáše 
Dominik a nekompromisní střelou po zemi k tyči nás dostal opět do vedení 2:1. Tímto výsledkem skončil i 1. 
poločas. 

Do druhého poločasu jsme nevstoupili moc dobře, protože si Dominik při bránění rohu hostí zapomněl pohlídat 
svého hráče, který toho využil a opět srovnal 2:2. Naštěstí hned z rozehry Honza převzal míč od Kuby a 
angličanem nám vrátil vedení 3:2. O tři minuty později však bylo opět srovnáno, když útočník hostí přehodil 
našeho brankáře 3:3. Ve 21. minutě se sešla na hřišti naše elitní formace a hned to přineslo ovoce. Honza nalezl 
přihrávkou přes půlku hřiště Kubu, který střelou z první nedal brankáři hostí šanci 4:3. Bohužel o minutu později 
po prostřídání jsme si nepohlídali všechny hráče soupeře. Ten, co zbyl volný po jejich krásné kombinaci, mohl 
pohodlně skórovat 4:4. Ihned po rozehře však Ondra Hůlka přihrál Honzovi, který obešel dva obránce soupeře a 
poté s přehledem umístil míč po zemi k tyči 5:4. V těchto momentech se lámal zápas. Ještě v téže minutě měl 
Ondra Hůlka obrovskou příležitost vyslat Honzu na prázdnou branku soupeře, to se však nepovedlo. 2 minuty 
před koncem, tak přišel trest soupeř po navlas stejné kombinaci, jako u jeho předchozího gólu srovnal skóre na 
5:5. S výsledkem jsme se pokoušeli ještě něco udělat, ale nepovedlo se, tak zápas poprvé v naši historii skončil 
remízou nutno podotknout, že zaslouženou. 
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Před začátkem dnešního zápasu bylo všechno špatně, jeden hráč si zapomněl štulpny. Následně jsme si všimli, 
že se někde ztratili dva dresy a jako třešnička na dortě bylo zapomenutí míčů!!!!! Dnešní soupeř byl velmi běhavý, 
s čím se většina týmu srovnala dobře. Kouč dokonce předvedl akci alá Jiráček proti Černé Hoře. Oklamal jediným 
pohybem těla dva soupeře a vyslal do jasné šance Lukáše, který bohužel neproměnil. Kouč a Ondra Krejcar 
předvedli, že si na hřišti ještě moc jako obránci nerozumí, párkrát běželi oba do stejného místa. Závěr zápasu byl 
možná trochu prokaučovaný, protože když vedeme o gól tři minuty před koncem, tak je otázkou jestli není 
nejlepší tam poslat na bránění to nejlepší, co máme nebo si aspoň vzít oddechový čas.   

Džamil - FC Blešno 3:5 

  28. 4. 2012 Černožice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Novák Vít- Krejcar Jan, Krejcar Tomáš, 
Hůlka Ondřej, Moravec Dominik 

Asistent trenéra: Pavla Hříbalová 

Fanoušci: 2 

 Den před tímto zápasem proběhl trénink na hřišti, kde nám kouč na konci tréninku předvedl svou ideu vířivého 
pohybu. (Pochopili jsme, ale po dvou přihrávkách jsme v tom měli totální guláš.) Na zápas připravil kouč novou 
taktiku střídání.  

První poločas začal naší mírnou převahou, ale šancí nebylo moc k vidění ani na jedné straně. V 11. minutě však 
přišel poměrně šok, soupeř vystřelil z půlky nemastnou neslanou střelu. Ondra Krejcar ji však tečoval a Vojta již 
neměl šanci ji chytit 1:0. Srovnat se nám podařilo až v 16. minutě, kdy Vojta dokázal, že rukama umí o hodně 
lépe než nohama díky jeho dlouhodobé manufaktuře. Po jeho výhozu přes celé hřiště si brankář domácích na 
balón ještě sáhl a ten poté skončil v bráně 1:1. Ve 20. minutě rozehrával Honza roh na Víťu, který zkušeně 
nastavil svou pravou nohu a lehkým obloučkem poslal míč na zadní tyč 1:2. Zbytek poločasu jsme v poklidu 
dohrávali, soupeře jsme nepouštěli moc do šancí a sami jsme se do nich dostávali. Nejvíce šancí v prvním 
poločase měl Ondra Hůlka, který bohužel ani jednu z nich neproměnil. První poločas tak skončil za stavu 1:2. 

Do druhého poločasu se trenér opět rozhodl změnit taktiku střídání, a to tím způsobem, že budeme střídat 
jednotlivě. 

  

Druhý poločas jsme začali přeci jen aktivněji, což se potvrdilo v 31. minutě, kdy Honza převzal přihrávku od Kuby, 
udělal kličku obránci a poslal balón bodlem do středu brány, kde stál připravený brankář, který si na střelu však 
pouze sáhl a tak stav byl 1:3. O  dvě minuty později Lukáš nádherně obehrál obránce domácích, připravil si míč 
na střelu, branku však bohužel nevstřelil. V 35. minutě Kuba rozehrál rohový kop na Honzu, který nejprve kopl 
balón skoro až na oblohu, když se balón vracel z oblohy zpátky, obránce domácích jej gentlemansky vrátil 
Honzovi na druhý pokus. Honza se na podruhé nemýlil a pravou nohou poslal míč k tyči 1:4. V 37. minutě útočník 
domácích fauloval nevybíravým způsobem Vojtu a u rozhodčího si tak vykoledoval žlutou kartu. V 39. minutě 
přišla největší taktická chyba v naší obranné fázi. Lukáš nechal osamoceného útočníka domácích, který převzal 
přihrávku od domácího brankáře a řítil se sám na Vojtu, souboj jeden na jednoho pro nás dopadl tím nejhorším 
způsobem. Nejenom, že jsme obdrželi branku, ale Vojta navíc fauloval domácího útočníka takovým způsobem, že 
jeho zákrok byl oceněn také žlutou kartou 2:4. V 41. minutě nám bylo ještě hůře, domácí stáhli na rozdíl jediného 
gólu 3:4. Ve 44. minutě Ondra Krejcar nádherně uvolnil Tomáše, který nám nádhernou střelou k tyči vrátil 
dvougólové vedení 3:5. O 2 minuty později Ondra Krejcar sebral míč brankáři domácích a řítil se sám na 
prázdnou bránu. Avšak místo toho, aby balón dovedl až do branky, Ondra zvolil střelu z půlky, branku však 
nestrefil. O minutu později přišel velmi nepěkná střet Tomáše a hráče domácích. Na štěstí se však nikomu nic 
nestalo. Poslední minuty zápasu jsme již nehráli moc dobře. Nedařily se nám přihrávky a i bránění stálo za starou 
bačkoru. Na štěstí toho soupeř nevyužil a tak zápas skončil výsledkem 3:5.  

Veselá Šatna- FC Blešno 5:3 

 19.5 2012 Olympia 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Novák Vít- Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik. 
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Fanoušci:6 

Asistenti trenéra: Pavla Hříbalová a Pavel Novák 

V dnešním zápase se utkal první s druhým týmem jarní tabulky. Ovšem obraz hry v 1. poločase tomu vůbec 
nenasvědčoval. Domácí byli přeci jenom v 1. poločase o něco lepším i nebezpečnějším týmem. Nastřelili dokonce 
i jednu tyč. My jsme se dostali pouze k pár střelám zpoza vápna, kterým scházela přesnost. První poločas tedy po 
nezáživném fotbalu skončil výsledkem 0:0. 

Druhý poločas pro nás začal velmi špatně, protože již ve čtvrté minutě po nedůrazu v našem vápně soupeř 
skóroval 1:0. O minutu později bylo ještě hůře Dominik neuhlídal útočníka domácích, který zvýšil na 2:0. Ihned 
poté si domácí vzali oddechový čas. Ani po něm jsme se však neprobrali. A navíc v 10. minutě se nedohodl  Vojta 
s Ondrou Krejcarem a Vojta svým výhozem vybídl ke skórování hráče domácích 3:0. V 19. minutě už to bylo 
pomalu na ručník, domácí zvyšovali již na 4:0. V 21. minutě jsme se konečně také prosadili my, po přihrávce 
Ondry Krejcara loboval brankáře domácích Honza 4:1.  Domácí však vzápětí odpověděli gólem do prázdné 
branky 5:1. Ve 23. minutě rozehrál Kuba roh na Dominika, který přes stínícího Ondru Hůlku skóroval 5:2. V 
poslední minutě zápasu Vojta nalezl svým výhozem Kubu, který svou střelou upravil konečný stav utkání na 5:3. 

Tak se zrodila naše první jarní prohra. První poločas jsme odehráli špatně a bez nasazení. V druhém poločase 
jsme sice místy byli možná i opticky lepší a trefili jsme i 2 tyče. Naše obranná fáze však byla příšerná. Kouč navíc 
nedodržel životosprávu před zápasem, což bude řešit disciplinární komise.    

FC Blešno - Dynamo 4:8 

 ZŠ Třebechovice 3. 6. 2012 

Sestava: Hříbal Vojtěch-Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub- Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, 
Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Novák Vít 

Asistenti trenéra:Hříbalová Pavla, Novák Pavel 

Fanoušci: 3 

K dnešnímu utkání poprvé na jaře nastoupil po zranění Kuba Moravec a nehrál vůbec špatně. Kouč se tedy 
zhostil své role na plný úvazek. První šanci zápasu měli hosté, Vojta ji chytil. Odpověděli jsme akcí podobnou a i 
brankář hostí byl pozorný. Poté však dvakrát rychle zúřadovali hosté a než jsme se rozkoukali, tak jsme v šesté 
minutě prohrávali 0:2. Poté jsme opticky srovnali hru, ale do šancí jsme se nedostávali. Ve třinácté minutě však 
přišel smolný Vojtův zákrok, kdy pustil přízemní střelu do prostřed branky a bylo to 0:3. Dokonce poločasu jsme 
se sice zlepšili, ale k pořádnému zakončení jsme se dostali až v 19. minutě. Kuba Krejcar nastřelil míč bránu, kde 
ho tečovali obránci hostí a poté si jej našel Kuba Moravec a nekompromisní střelou pod břevno nedal brankáři 
šanci 1:3. Tímto výsledkem skončil i první poločas. 

Do začátku druhého poločasu jsme opět poslali 4 Buldy a vyplatilo se. Velmi dobře a efektivně jsme zatlačili hosty 
na jejich půlku. Hned v první minutě se po Honzově patičce prosadil Tomáš 2:3. V této fázi zápasu jsme byli lepší, 
ale bohužel nám v několika šancích scházeli centimetry k tomu, bychom výsledek srovnali. V sedmé minutě se 
opět prosadili hosté 2:4. Ve dvanácté minutě se po krásné kombinaci prosadil Kuba Krejcar, když usměrnil střelu 
Ondry Krejcara do branky 3:4. O dvě minuty později se však opět dostali na rozdíl dvou gólů hosté 3:5. To nás 
srazilo do kolen. A pak přišla nejhorší tříminutovka v sezóně. V rozmezí 21. až 23. minuty jsme dostali tři branky 
 3:8. Tímto bylo o osudu utkání rozhodnuto. V předposlední minutě ještě Lukáš vyslal svoji přihrávku Honzu a ten 
upravil konečné skóre na 4:8. 

Výsledek zápasu odpovídá dění na hřišti, bohužel Vojta dnes neměl svůj den, ale my jsme mu svým výkonem 
moc nepomohli. Velmi dobrým výkonem se dnes prezentoval Kuba Moravec, na kterém zápasová pauza téměř 
není znát. Dobrým výkonem se také prezentoval Tomek, který i jednou velmi dobře zastoupil Vojtu v bráně. Vím, 
že jsme prohráli, ale měli bychom si uvědomit, že na takovéto fotbalové soupeře stále ještě nemáme. Nezbývá 
nám nic jiného než se soustředit na poslední dva zápasy sezóny.     
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FC Blešno - Rmt Argentinos Všestary 3:7 

 10.6. 2012 ZŠ Třebechovice 

Sestava: Novák Pavel - Daněk Lukáš, Krejcar Ondřej, Novák Vít - Hůlka Ondřej, Krejcar Jan, Krejcar Tomáš. 

Trenér: Novák Vít 

Asistenti trenéra: Pavla Hříbalová, Jakub Krejcar 

Fanoušci:3 

K dnešnímu veledůležitému zápasu jsme nastoupili značně oslabeni. Tiger (Vojta) byl na golfu bratři Moravcovi se 
dostávali ze svatbového opojení a Kuba Krejcar se zranil při finále poháru kfs. Dalším negativním faktorem bylo 
to, že den před tím se takřka celý tým účastnil turnaje v Bělči a především kouč to velmi odnesl (hlavně 
společensky). Kouč také nakonec přijel pozdě na sraz na zápas. Poslední kaňkou před utkáním bylo to, že 
nedorazil fotograf. 

Utkání začalo se zpožděním díky soupeři, který dokonce nastoupil pouze se 3 hráči v poli. My jsme však 
kolegiálně počkali a nehráli, než soupeř bude v plném počtu, což se nám málem vymstilo, protože soupeř hrál 
naplno od začátku. Ve třetí minutě se, ale již měnil stav v náš neprospěch 0:1. Soupeř nás stále tlačil, ale my 
jsme poprvé v sezóně pořádně bránili a také při nás stálo štěstí (3 x tyč). I my jsme se dostali k pár šancím, ale 
byly to pouze střely z větší vzdálenosti i tak brankáře hostí pozlobily. Ve 23. minutě se podruhé měnil stav, soupeř 
navýšil na 0:2. Poté jsme však předvedli naši nejnebezpečnější akci 1. poločasu, když Ondra Krejcar našel ve 
vápně hostí Honzu, který bohužel ve 100%-ní šanci netrefil branku a tak první poločas skončil výsledkem 0:2. 

Druhý poločas jsme sice nezačali moc dobře hned v první minutě jsme prohrávali již 0:3, ale pak to přišlo. Lukáš 
vyslal perfektní přihrávkou na zteč Honzu, který míč potáhl po lajně a před prázdnou bránou vybídl ke skórování 
Ondru Hůlku. Ondra nezaváhal a vstřelil branku teprve jeho druhou v této sezóně 1:3. O minutu později Pavel 
nádherným výhozem od branky poslal Honzu do brejku, který střelou pod břevno nedal brankáři hostí šanci 2:3. 
Ve 4. minutě druhého poločasu již bylo srovnáno. Tomáš přihrál Honzovi, který prostřelil jeslemi brankáře hostí 
3:3. V 5. minutě jsme šli do poměrně nadějného protiútoku, bohužel jsme ztratili míč, čehož soupeř využil k tomu, 
aby se dostal opět do vedení 4:3. V osmé minutě jsme sehráli perfektně aut. Po kombinaci na jeden dotek po ose 
Tomáš- Honza- Tomáš- Víťa se posledně jmenovaný ocitl sám před brankářem bohužel však jako střelec selhal. 
Ve dvanácté minutě druhého poločasu přišel okamžik, který se rozhodně nedá moc označit jako sportovní. 
Hostující útočník knokautoval, již tak indisponovaného kouče, střelou, kterou nechce schytat žádný chlap. Hosté 
místo toho, aby sportovně zakopli míč, pokračovali ve hře. A když ani hlavní rozhodčí hru nepřerušil, tak hosté 
navýšili svoje vedení 3:5. O tři minuty později jsme si vzali oddechový čas, ale ani to nám moc nepomohlo. 
Soupeř nás stále tlačil a nastřelil další tyče. Velmi dobře jsme sehráli ještě jeden přímý kop, když Tomáš poslal do 
brejku Honzu, který ovšem také střelecky selhal. Ve 23. minutě to už jsme pouze útočili, jsme obdrželi další 
branku 3:6. Hned z naší rozehry jsme obdrželi další 3:7. A poté se již skóre neměnilo.    

Nezbývá než soupeři pogratulovat k 1. místu a soustředit se na poslední zápas sezóny s Lejšovkou. Za dnešní 
zápas si všichni hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a držení taktických pokynů, které velmi dobře rozdával se 
střídačky Kuba. Svůj nejlepší výkon v sezóně podal Ondra Hůlka. 

FC Lejšovka- FC Blešno 5:1 

 16. 6. 2012 Černožice 

Sestava: Hříbal Vojtěch- Daněk Lukáš, Krejcar Jakub, Krejcar Ondřej, Moravec Jakub - Hůlka Ondřej, Krejcar 
Jan, Krejcar Tomáš, Moravec Dominik 

Trenér: Pavla Hříbalová 

Fanoušci:1 

Poslední zápas sezóny o druhé místo v soutěži a o jistý postup do vyšší soutěže jsme absolvovali s nejmenší 
fanouškovskou a trenérskou podporou v sezóně. 
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Začátek zápasu pro nás vypadal velmi nadějně, hned v 2. minutě se v obrovské šanci po kombinaci na jeden 
dotek objevil Kuba Krejcar, ale bohužel netrefil branku. Zápas začal tím stylem, že my jsme měli míč častěji u 
nohou, ale domácí byli nebezpečnější v útoku. Střel na bránu jsme možná měli i v prvním poločase více než 
soupeř, ale to není vždy vše. Ve 20. minutě se okolo Kuby Moravce obtočil útočník domácí a střelou k tyči nedal 
Vojtovi šanci 1:0. My jsme odpověděli pěknou individuální akcí Tomáše, který se nádherně zbavil obránce 
domácích, ale bohužel poté zakončoval nepřesně. Ve 22. Minutě jsme zbytečně ztratili vepředu míč a na Lukáše 
se tak řítili dva hráči domácích. Lukáš tuto situaci neřešil způsobem, jakým měl, ale inkasovaný gól po dělovce 
domácího útočníka nebyl až tak moc jeho vinou 2:0. Do poločasu se ještě do velké šance dostal Tomáš jeho 
šance, však skončila pouze na břevně domácí svatyně. Tak skončil poločas za stavu 2:0 pro domácí. 

Do začátku druhého poločasu jsme na hřiště Krejcarovu čtyřku a opět přišli šance. Nejprve se před brankářem 
domácích sám zjevil Tomáš. Brankář domácích však jeho střelu bezpečně zneškodnil. Poté se v další vyložené 
příležitosti objevil Kuba Krejcar, ale i s jeho střelou si brankář domácích poradil. V 39. minutě zahrávali domácí 
rohový kop, při kterém nás rozebrali do posledního šroubku díky našemu nekoncentrovanému bránění a gólem 
do prázdné branky navýšili rozdíl ve skóre na rozdíl tří branek 3:0. V této minutě jsme si vzali oddechový čas, při 
kterém jsme se rozhodli, že zkusíme hrát bez brankáře. Na post brankáře rozehrávače jsme posunuli Kubu 
Krejcara, na hřišti byli i zbylí Krejcaři a Vojta. Tuto hru jsme nehráli vůbec špatně, míč jsme měli neustále u 
nohou, ale dá se říci, že jsme si vypracovali pouze jednu výraznější šanci na gól. Střel na bránu jsme vyslali 
poměrně dost, ale se všemi si domácí poradili. V 43. Minutě si míč na střelu připravil  Honza, jeho střela byla 
však, tak nešťastně zblokována, že se odrazila přímo k útočníkovi domácích, který vyhrál souboj s Kubou a 
vstřelil pak gĺ do prázdné branky 4:0. Po této brance jsme vrátili Vojtu do brány. O minutu později si Vojta naběhl 
na rohový kop a vystřelil. Jeho střelu domácí zablokovali a přes celé hřiště přidali pátou branku. Ve 48. minutě 
jsme se konečně dočkali i my čestného úspěchu. Honza vybojoval míč na vlastní polovině  a šel společně s 
Kubou Moravcem sám na brankáře domácích. Míč před brankářem přihrál Kubovi, který vstřelil poslední branku v 
zápase a náš poslední gól v celé sezóně 5:1. 

Po konci zápasu domácí hráči oslavili postup vítězným pokřikem. 

Dnešní zápas byl označen všemi našimi hráči jako nejlepší zápas, který jsme na jaře odehráli. Je pravdou, že na 
některé naše kombinace se dalo opravdu dívat, když běhal míč z nohy na nohu z jednoho dotyku. 

Tento zápas tedy rozhodl o tom, že jsme skončili třetí v tabulce se ziskem 55 bodů. I když by se mohlo zdát, že 
po podzimním prvním místě je to pro nás zklamání. Je pro mne osobně pravdou, protože si musíme uvědomit, že 
nás hrají pouze tři hráči, kteří se aktivně věnují i velkému fotbalu. Tito hráči byli navíc v jarní části soutěže soupeři 
mnohem důkladněji bráněni než na podzim. S malou kopanou se kromě čtyř hráčů, kteří ji hráli nedávno, setkala 
většina týmu v této sezóně poprvé nebo po dlouhých letech. Pro mne osobně je velkým příslibem do budoucích 
sezón je i to, že všichni hráči ke konci sezóny pochopili, jakým způsobem se malá kopaná hraje. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům za vzornou účast a spolupráci při chodu týmu. 

Konečná tabulka 

2D.třída: Jaro-2011/2012 
Datum aktualizace: 2012-06-16 

Celková tabulka 
Pořadí Tým Záp Výh Rem Pro Skóre +/- Body % Změna 

1. RMT ARGENTINOS 24 20 0 4 200:75 125 60 83 % 
 

2. FC LEJŠOVKA 24 18 4 2 134:48 86 58 81 % 
 

3. FC BLEŠNO 24 18 1 5 153:85 68 55 76 % 
 

4. VESELÁ ŠATNA 24 16 1 7 98:80 18 49 68 % 
 

5. DŽAMIL 24 13 2 9 108:96 12 41 57 % 
 

6. COSMOS SENDRAŽICE 24 13 1 10 116:92 24 40 56 % 
 

7. LEGIE JAROMĚŘ 24 11 4 9 128:102 26 37 51 % 
 

8. GURU COMPANY 24 10 1 13 94:96 -2 31 43 % 
 

9. ČERNÝ BALET 24 8 1 15 100:139 -39 25 35 % 
 

10. DYNAMO 24 7 1 16 59:106 -47 22 31 % 
 

11. VIKINGS 24 7 0 17 81:129 -48 21 29 % 
 

12. FC RADIÁLKA 24 4 0 20 42:169 -127 12 17 % 
 

13. MAZANÝ KRÁLÍCI 24 3 0 21 35:131 -96 9 12 % 
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